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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 12.16 do Edital de Abertura n° 04/2015 – EBSERH/HU-UFJF, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 04/2015:  

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma 

será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que, para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que 

ambos os operandos sejam iguais. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois não são 

membros do conselho consultivo da EBSERH dois representantes do Ministério da Saúde, nem um reitor de uma Universidade 

particular, de acordo com o art. 12 do Regimento Interno das EBSERH: Hospitais Universitários Federais. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que o parágrafo 4° do art. 18 do Regimento Interno das EBSERH: Hospitais 

Universitários Federais dispõe que “é vedada a atuação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação 

na gestão, conforme determina o art. 1°, alínea “d” da Resolução/ CGPAR/ n° 2, de 31 de dezembro de 2010”. Portanto recurso 

deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “D”, de acordo com o art. 17 da lei n. 8.080/1990, em 

seus incisos VII e X. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um erro na formulação do enunciado da questão, pois o ano da Constituição Federal é 1988 e não 1998, como 

consta no enunciado. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que a alternativa “C” apresenta, em sua redação, os órgãos corretos e 

dispostos no art. 9, da Lei 8.080/1990:  “Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do 

art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo 

Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente”. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de um erro de escrita que compromete a interpretação por parte dos candidatos, pois onde lê-se 

“dividas” deveria estar “divididas”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois onde se lê o termo “Thundebird” deveria 

estar “Thunderbird”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração da alternativa correta, devido ao uso da expressão “exclusivamente por fontes 

artificiais” que não aparece nas legislações citadas: decreto nº 3.048/1999, decreto nº 4.882/2003 e instrução normativa INSS/DC 

nº99/2003. Portanto recurso deferido. 
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.  

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois a data de vigência da lei nº 8.080 é 19 de setembro de 

1990. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado, pois a data de vigência da lei nº 8.080 é 19 de setembro de 1990. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e 

“E”, pois algumas competências do SUS não advêm apenas de norma constitucional, mas também de normas infraconstitucionais. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ADVOGADO 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que o Art. 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político”. Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois todas as 

alternativas fazem parte do conceito de cláusulas pétreas, de acordo com o art. 60, parágrafo 4, da Constituição, sendo, dessa 

forma, direitos fundamentais individuais. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, visto que, de acordo com o art. 2, do CC, adquiri-se personalidade jurídica 

com o nascimento com vida, no caso da questão em 25/01/1975. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que, de acordo com o art. 6º do Decreto-lei n. 4.657/1942, “ A Lei em vigor 

terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que o tema abordado pela questão não é pertinente ao conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois há discussão doutrinária sobre as 

semelhanças conceituais entre o princípio da boa administração e o princípio da eficiência, visto que não é pacífico, na doutrina, 

haver diferenças entre esses dois princípios. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que a representação do campo MARC21, para identificar a localização 

eletrônica de materiais, é 856, conforme o enunciado da questão, enquanto o campo apresentado na alternativa “D” está obsoleto 

desde 2008. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois o nível de detalhamento da escrituração 

contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários e, diante disso, efetua-se a análise de balanços por 

meio da informação gerada. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “E”, tendo em vista que a marca coca-cola é um bem intangível, pois Marion, em seu livro 

Contabilidade Geral, classifica como intangível: marcas, patentes, direitos autorais, entre outros. Sendo assim, são intangíveis os 

direitos que tenham por objetivo bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os fundos de comércio adquiridos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois, conforme Vasconcellos (2011), “existem duas 

formas principais de organização econômica: economia de mercado (ou descentralizada) e economia planificada (ou 

centralizada)”.  Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSOS 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois a referência UML 2.0 não abrange a técnica solicitada 

pelo enunciado. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de divergência na literatura. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “E”, pois a nomenclatura firewall é genérica, podendo, 

em alguns casos, representar as diversas categorias de firewalls existentes. Portanto recurso deferido. 

 



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ADMINISTRATIVA 

RETIFICADO 
 

Página 6 de 7 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que, a afirmativa III está incorreta, pois SMI e MIB não são protocolos. 

Segundo Kurouse (2010), a SMI (Structure of Management Information – Estrutura de Informação de Gerenciamento) é uma 

linguagem de definição de dados e MIB (Management Information Base) é a base de informações de Gerenciamento. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois era necessário se referir a medidas de proteção ao local 

de riscos químicos que devem constar no PCMSO. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que, de acordo com a NR-15, “os tempos Tt e Td devem ser tomados no 

período mais desfavorável do ciclo de trabalho. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois o item 8.3.6 

da Norma Regulamentadora NR-08 foi alterado pela portaria SIT nº 222. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na elaboração da questão, pois a Norma Regulamentadora NR-26 foi alterada pela portaria SIT nº 

229, não havendo mais sinalização de segurança. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois os níveis de ruído, de acordo com o estabelecido na NBR 10152, 

para laboratórios, são de até 50dba. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da questão, pois deveria ser calculada a velocidade angular da manivela. Portanto 

recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da questão, fato que impossibilitou que o candidato chegasse a uma resposta correta. 

Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 03 de julho de 2015. 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

